
CADASTRO DE CORRETOR
1 - SOLICITANTE: 2 - ÁREA SOLICITANTE:

      3 - CADASTRAMENTO       4 - CANCELAMENTO                      5 - MANUTENÇÃO PRINCIPAL CARACTERISTICA DE VENDA

      6 - PESSOA FISICA       7 - PESSOA JURÍDICA8 - PRÓ LABORE                      8 - PRÓ LABORE INDIVIDUAL                       VIDA EM GRUPO
DOCUMENTAÇÃO

CORRETOR PESSOA FÍSICA
•    Cópia da Inscrição no INSS 
•    Cópia da credencial SUSEP
•    Cópia do CPF
•    Cópia do RG
     Cópia de comprovante de pagamento da contribuição sindical (Obrigatório pela Circ. SUSEP nº 447/12)
•    Cópia de Comprovante de Endereço (contas de consumo de água, energia elétrica, gás; IPTU, etc.) 
     Cópia do Comprovante Bancário
•    E-mail e telefone
•    Declaração de dependente(s) no IR (documento disponível no Portal Corporativo)
•    Termo de adesão assinado (documento disponível no Portal Corporativo)
     E-mail de prevenção à fraude (deve constar, no campo "Para/Destinatário", o e-mail do corretor para 
confirmação que de fato o mesmo recebeu)
CORRETOR PESSOA JURÍDICA
•    Cópia do Contrato Social, constando a última Alteração Contratual (se houver)
•    Cópia do Cartão CNPJ da Empresa
     Cópia de documento onde conste Inscrição na Prefeitura
     Cópia de comprovante de pagamento da contribuição sindical (Obrigatório pela Circ. SUSEP nº 447/12)
     Cópia da credencial SUSEP da Empresa
•    Cópia do Comprovante Bancário
     Cópia da credencial SUSEP do responsável pela Empresa
     Cópia RG e CPF do responsável pela Empresa
•    Cópia de Comprovante de Endereço (contas de consumo de água, energia elétrica, gás; IPTU, etc.) 
•    Termo de adesão assinado (documento disponível no Portal Corporativo)
•    E-mail e telefone
     E-mail de prevenção à fraude (deve constar, no campo "Para/Destinatário", o e-mail do corretor para 
confirmação que de fato o mesmo recebeu)
PRÓ LABORE
•   Cópia do Estatuto ou Contrato Social e a última Alteração Contratual (se houver)
•   Cópia do CNPJ da Empresa
     Cópia de documento onde conste Inscrição na Prefeitura
    Cópia de Comprovante de Endereço (contas de consumo de água, energia elétrica, gás; IPTU, etc.) 
    Cópia do comprovante bancário
•   E-mail e telefone
     E-mail de prevenção à fraude (deve constar, no campo "Para/Destinatário", o e-mail do corretor para 
confirmação que de fato o mesmo recebeu)

Códigos Operacionais:
Código SISP:
Código I4 PRO:
Código MUMPS:

OBSERVAÇÕES
Obs nº 1-  Para a contribuição sindical, deve ser enviado tanto o boleto quanto o seu comprovante de que, efetivamente, foi pago. Caso o 
corretor alegue que está inserido no Simples Nacional e, portanto, isento da contribuição em questão, é necessário que nos envie 
declaração que informe sua condição no referido regime tributário

Obs nº 2- A isenção de ISS não desobriga o registro de inscrição na prefeitura, uma vez que um imposto só é isento para um contribuinte sendo este devidamente registrado. Caso o 
comprovante de endereço de imóvel próprio de uma Pessoa Jurídica esteja no nome de Pessoa Física, esta deve obrigatoriamente sócio majoritário e/ou responsável técnico (este último, para 
corretora de seguros) designado no contrato social atualizado. Em caso de imóvel alugado, deve ser enviado contrato de locação que comprove o vínculo entre as partes. Não havendo 
quaisquer registros possíveis dos casos acima, a Pessoa Física sócio majoritário e/ou responsável técnica pela empresa deve enviar Declaração de Endereço, em layout próprio da Icatu Seguros, 
disponibilizado pelo CECAD.

Obs nº 3- Caso o comprovante de endereço de imóvel próprio de uma Pessoa Jurídica esteja no nome de Pessoa Física, esta deve obrigatoriamente sócio majoritário e/ou responsável técnico 
(este último, para corretora de seguros) designado no contrato social atualizado. Em caso de imóvel alugado, deve ser enviado contrato de locação que comprove o vínculo entre as partes. Não 
havendo quaisquer registros possíveis dos casos acima, a Pessoa Física sócio majoritário e/ou responsável técnica pela empresa deve enviar Declaração de Endereço, em layout próprio da Icatu 
Seguros, disponibilizado pelo CECAD.

Obs nº 4- Para dados bancários, em caso de impossibilidade do envio de comprovante, este pode ser feito com a Declaração de Dados Bancários, em layout próprio da Icatu Seguros, 
disponibilizado pelo CECAD.



 
 

 

icatuseguros.com.br 

DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO  
(CORRETORES E PRODUTORES) 

 
 

NOME DA EMPRESA: _______________________________________________________ 

CNPJ: ________________ 

ENDEREÇO: _____________________________ Nº___  Complemento ________________ 

CEP______-____  Município _________________________  UF____ 

CADASTRADA COMO:                       Corretor                  Produtor 

 

NOME DO DECLARANTE: ___________________________________________________ 

CPF: _________________ 

DESIGNAÇÃO:                   Sócio Majoritário               Responsável Técnico (SUSEP) 

  Nº de Reg. __________________ 

 
 
 

Eu, acima identificado, declaro, sob as penas da lei e para 

finalidade de comprovação de endereço junto à Icatu 

Seguros S.A. Os dados que constam nesta declaração são 

de minha inteira responsabilidade, tendo ciência de que 

qualquer informação ou declaração inexata poderá 

sujeitar-me às sanções de caráter civil, criminal e 

administrativo, previstas na legislação vigente. 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura do Declarante 



 
 
 
 
 
 
 
 

DADOS DE ENVIO 
1- DESTINATÁRIO  2 - ENDEREÇO 
Icatu Seguros (CECAD)  Praça Vinte e Dois de Abril, 36 parte - Centro - CEP 20021- 370 - Rio de Janeiro - RJ 
 
 
 
 

(Corretor), devidamente registrado na     
Superintendência de Seguros Privados sob o nº , vem, por meio deste Termo de Adesão (Termo), formalizar                  
a relação comercial com a Icatu Seguros S/A (Seguradora), motivo pelo qual foi orientado a realizar o treinamento de                   
Prevenção a Fraudes, disponibilizado pela Seguradora, em atenção à Circular Susep nº 344 de 21 de junho de 2007. 
Por meio deste Termo, o Corretor formaliza ainda sua adesão às condições e termos estabelecidos pela Seguradora                 
quanto às regras de contratação, comissão e estorno, bem como a sua ciência de que estas e outras informações estão                    
expressas no Guia Rápido de Vendas entregue pela Seguradora e nos canais de relacionamento, em especial na Casa                  
do Corretor, canal este periodicamente atualizado com as regras dos produtos e com as alterações das condições e                  
termos desta relação comercial.  
 
 
 
 
 

(Local)       ,     /     /     . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 

(ASSINATURA DO CORRETOR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


